
 

 

 

 عائلتي العزيزة،  

سنة أخرى نقوم بتنظيم أنشطة خارج ساعات الدوام  

 المدرسي ، خالل فترة بعد الظهر في المدرسة. 

إنها مساحة مهمة جًدا لجميع األوالد والبنات  

، من االثنين إلى الجمعة من   6إلى  P3لدينا من 

 مساًء.  6:00مساًء حتى الساعة  4:00الساعة 

 

 النقش 

التسجيل لألسبوع بأكمله من االثنين إلى الجمعة ،  

بغض النظر عن األيام التي تريد البقاء فيها ،  

يمكنك المشاركة في أيام األسبوع التي تريدها ،  

يمكن  مع العلم أنه يوجد كل يوم أنشطة للجميع 

 لألطفال الوصول إليها. 

يجب أن يتم التسجيل عبر اإلنترنت على موقع  

 www.diversesplai.catالغواص. 

يمكننا مساعدتك في القيام بذلك ، إذا   Diver’sمن 

أرسلت إلينا بريًدا إلكترونًيا إلى  

diverstiu@gmail.com 

 . 617824118على الرقم:  watshappأو 
  

 AMPAشركاء  

شاركة في هذه األنشطة ، يجب أن تكون  من أجل الم

 AMPAعضًوا في 

لتصبح عضًوا ، يمكنك التواصل عن طريق إرسال  

 verdaguerampajacint@gmail.comبريد إلكتروني: 

 

 الرسوم والمنح الدراسية 

يورو ، ويمكن ألطفال   40الرسوم الشهرية هي 

المدارس االبتدائية التقدم بطلب للحصول على  

يورو   22دراسية تكون الرسوم بواسطتها منحة 

 شهرًيا. 

ال يتمتع األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة  

بإمكانية الوصول إلى هذه المنح الدراسية التي  



 

 

يقدمها مجلس المدينة ، ولكن كما هو الحال في  

يورو من هذه الرسوم ،   AMPA 16كل عام ، تدعم 

 ا. يورو شهريً  24والتي يتم تخفيضها أيًضا إلى 

يجب تقديم طلب المنحة عبر اإلنترنت. لكن أوالً  

 يجب عليهم التسجيل في الرابط التالي 

https://forms.gle/HZ2mA8kAxB9o3N4M9 

لديك كل المعلومات على موقع الغواص.  

www.diversesplai.cat 

نوصي بإرسال بريد إلكتروني إلينا إلى  

diverstiu@gmail.com 

 617824118اتفنا أو واتس اب أو اتصل على ه

حيث سنتصل بك على الفور ونبلغك ونساعدك في  

 تقديم الطلب. 

 

 diverstiu@gmail.com / www.diversesplai.catالمعلومات: 

  3مساًء ومن  2صباحًا إلى  9من  617824118هاتف: 
مساًء التسجيل والتقديم للحصول على   5مساًء حتى 

 سبتمبر  27سبتمبر إلى  15المنح الدراسية: من 

 أكتوبر  4بداية الدورة: 
 تعال للمشاركة! 

                   

 أنشطة 

 لدينا الفرصة لتقدير أهمية وقت فراغ األطفال. 

 اههم وخدمة أسرهم. وقت يفكر في رف

على الرغم من الوباء ، يجب أن يحصل جميع  

األطفال على وقت الفراغ واألنشطة المختلفة  

الالمنهجية في ظروف من اإلنصاف والجودة ، بطريقة  

 آمنة ومريحة. 

يعمل النشاط يوميا بسلسلة من األنشطة المصممة  

خصيصا لكل فئة عمرية واهتماماتهم ، أنشطة  

األنواع لتغطية أذواق وتوقعات   متنوعة من جميع

جميع األطفال ، مشروع قائم على القيم والعمل  

 على العادات والمعرفة والقدرات. .. 



 

 

جميع األنشطة التعليمية والترفيهية بطريقة مرحة  

 وممتعة. 

 

 نشاطات رياضية. 

يوم واحد على األقل في األسبوع ، عجلة رياضية ،  

ياضات  حيث يمكننا التدرب والتعرف على الر

المختلفة من األكثر شعبية إلى األكثر شهرة ، مع  

 مراعاة 

أيضًا تلك التي يحبها األوالد والبنات ويقترحونها  

 أكثر من غيرها. 
كرة القدم ، كرة السلة ، الكرة الطائرة ،   -

 كرة اليد ، الهوكي ، كرة البيسبول. 

 تنس وتنس طاولة وألعاب رياضية مع مضارب.  -

 األلعاب الرياضية والتعاونية. ما قبل  -

 ألعاب مع المظالت  -

الرياضات على العجالت ، والشكل والتزلج في   -

المناطق الحضرية ، والتزلج على الجليد والتزلج  

، 

 الباركور ، السياج ، الرماية.  -

ألعاب رياضية إيقاعية وفنية ورياضية ورياضية   -

 مناسبة لألطفال. زومبا كيدز. 

 الكابويرا ، فنون القتال -

 ألعاب القوى ، ألعاب رياضية مع انعكاسات.  -

 الرياضات العرقية والبديلة  -

ودون أن ننسى أنشطة االسترخاء واالستراتيجية   -

 مثل اليوجا أو الشطرنج. 

 

 األنشطة الفنية ذات المناظر الخالبة 

ورش عمل األنشطة المتعلقة بالمناظر الطبيعية  

 والتعبير 

، رقصات من جميع أنحاء العالم ، رقصات  رقص  -

 حضرية / هيب هوب ، لعبة رقص. 

 المسرح والمسرح الموسيقي والتعبير عن الجسد.  -

 فيلم ومواد سمعية بصرية. -



 

 

- CIRC. 

األنشطة الموسيقية واإليقاعية ، والتعبير   -

الموسيقي ، والطبل ، والروك ، والباتوكادا ،  

 واألغاني واألغاني ... 

 

 

 طة التعبير عن البالستيكأنش

 ورش عمل بتقنيات ومواد مختلفة. 

 الورشة الهزلية  -

 الرسم والتلوين،  -

 الحرف اليدوية  -

 يعمل بالحجم. النمذجة  -

 بحوث التصميم والبالستيك -

 بناء ألعابنا وإكسسواراتنا.  -
 األنشطة الفنية ذات المناظر الخالبة 

بالمناظر الطبيعية  ورش عمل األنشطة المتعلقة 

 والتعبير 

رقص ، رقصات من جميع أنحاء العالم ، رقصات   -

 حضرية / هيب هوب ، لعبة رقص. 

 المسرح والمسرح الموسيقي والتعبير عن الجسد.  -

 فيلم ومواد سمعية بصرية. -

- CIRC. 

األنشطة الموسيقية واإليقاعية ، والتعبير   -

ادا ،  الموسيقي ، والطبل ، والروك ، والباتوك

 واألغاني واألغاني . 
كرة القدم ، كرة السلة ، الكرة الطائرة ،   -

 كرة اليد ، الهوكي ، كرة البيسبول. 

 تنس وتنس طاولة وألعاب رياضية مع مضارب.  -

 ما قبل األلعاب الرياضية والتعاونية.  -

 ألعاب مع المظالت  -

الرياضات على العجالت ، والشكل والتزلج في   -

ية ، والتزلج على الجليد والتزلج  المناطق الحضر

، 

 الباركور ، السياج ، الرماية.  -



 

 

ألعاب رياضية إيقاعية وفنية ورياضية ورياضية   -

 مناسبة لألطفال. زومبا كيدز. 

 الكابويرا ، فنون القتال -

 ألعاب القوى ، ألعاب رياضية مع انعكاسات.  -

 الرياضات العرقية والبديلة  -

السترخاء واالستراتيجية  ودون أن ننسى أنشطة ا -

 مثل اليوجا أو الشطرنج. 

 

 األنشطة الفنية ذات المناظر الخالبة 

ورش عمل األنشطة المتعلقة بالمناظر الطبيعية  

 والتعبير 

رقص ، رقصات من جميع أنحاء العالم ، رقصات   -

 حضرية / هيب هوب ، لعبة رقص. 

 المسرح والمسرح الموسيقي والتعبير عن الجسد.  -

 ومواد سمعية بصرية.  فيلم -

- CIRC. 

األنشطة الموسيقية واإليقاعية ، والتعبير   -

الموسيقي ، والطبل ، والروك ، والباتوكادا ،  

 واألغاني واألغاني ... 

 

 

 أنشطة التعبير عن البالستيك

 ورش عمل بتقنيات ومواد مختلفة. 

 الورشة الهزلية  -

 الرسم والتلوين،  -

 الحرف اليدوية  -

 بالحجم. النمذجة يعمل   -

 بحوث التصميم والبالستيك -

 بناء ألعابنا وإكسسواراتنا.  -
       
                                                                                                   
       
  
 


